
ZÁPIS 
ze shromáždění zástupců DSO Mikroregion Kozákov 

Dne 21. 12. 2009 od 10.30 hodin, Městský úřad Semily – kancelář starosty 
 
 

Přítomni : Miroslav Strnad – starosta obce Chuchelna 
 Mgr. Jan Farský – starosta města Semily 
 Miroslava Koucká – starostka obce Záhoří 
 Hana Havlíčková – poradce Mikroregionu Kozákov 
 Jana Papežová – MIS Semily, tajemník Mikroregionu Kozákov 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Rozpočet svazku na rok 2010 
3. Rozpočtový výhled na léta 2011 – 2013  
4. Různé. Závěr. 

 
 

1. Úvod 
Zahájení a přivítání přítomných provedl starosta města Semily, který představil nového 
tajemníka svazku Janu Papežovou. 

2. Rozpočet svazku na rok 2010 
Rozpočet svazku na rok 2010 bude schválen dle návrhu. Návrh rozpočtu v celkové výši 
91 300,- Kč vychází z předchozích let a zahrnuje příspěvky členských obcí, a to příspěvek 
ve výši 3,- Kč na obyvatele (stav k 1.1.2009) na straně příjmů a náklady na poradenství a 
služby na straně výdajů. Výdajová strana zahrnuje poradenskou činnost, odměnu účetní, 
částku na služby a propagaci, a rezervu na další akce v průběhu roku. Systém rozdělení 
částky na poradenství mezi jednotlivé obce zůstává stejný jako v loňském roce – rozdělení 
bude stanoveno na základě úspěšnosti získávání dotací a rozsahu realizovaných projektů. 
Svazek se shodl na zrušení paušální odměny pro paní Havlíčkovou. Odměny budou paní 
Havlíčkové vypláceny za konkrétní informace a projekty. 

Usnesení č. 10/2009: Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují 
rozpočet svazku na rok 2010.  

3. Rozpočtový výhled na léta 2011-2013 
Rozpočtový výhled je sestaven na období 2011-2013. 

Usnesení č. 11/2009: Shromáždění zástupci členských obcí DSO Mikroregion Kozákov schvalují 
rozpočtový výhled na období 2011-2013. 

4. Různé 
Pan starosta Mgr. Farský informoval o novém tržišti v Semilech. Liberecký kraj přislíbil 
na stánky 30 tisíc korun. Rezervační poplatek pro stánkaře na den bude cca 10 – 50,- Kč.  
Výrobky prodávané na tržišti se budou týkat převážně místních produktů, čili budou 
přímo od producentů bez zprostředkovatelů, což se promítne v ceně, která bude únosná. 
Trh by se měl konat každou sobotu na náměstí v Semilech od 8 hodin ráno. Na každém 
stánku bude uvedeno jméno a adresa trhovce, dále lokalita a informace o výrobě daného 
produktu.  



Dále pan starosta Mgr. Farský informoval o plánu na rok 2010 o nových cyklo okruzích 
v okolí Semil: Nouzovský a Bítouchovský okruh, jeden bude bezbariérový a druhý 
bariérový plus jsou naplánovaná 4 pikniková místa. A na rok 2011 jsou naplánovány další 
dva nové okruhy. Okruhy na sebe budou vzájemně navazovat a napojovat, lze je také 
různě zkracovat nebo prodlužovat. Dále proběhla zmínka o Geoparku Český ráj v rámci 
vnitřní architektury města Semily a to na ostrově (čedič, břidlice, pískovec). Další 
informace zazněly z pohledu pana starosty a dalších zúčastněných k Riegrově stezce. 
Především konstatování, že chybí nástupní místa jak ze strany Bítouchova, tak i z  
Železného Brodu. Realizace projektu bude probíhat dle finančních možností v letech 2011 
– 2012.  
Pan starosta Mgr. Farský nastínil plán města Semil na rok 2010:   

• Dodělání kanalizace 

• Nové náměstí + kino z evropské dotace 

• Oprava mostu v Řekách 

• Spolufinancování nové zbrojnice hasičům v Bítouchově 

• Spolupráce s Polskem – cyklostezka 

• Zateplení školek, výměna oken, nové podlahy 

• Revitalizace Palackého sadu – cestičky, altánky, posezení 

• Kompostárna – dle dotace 

Také pan starosta Mgr. Farský informoval o úpravách v kulturním centru Golf (např. nové 
topení, okna, dlažba na terase, podlahy, nový bar v restauraci, schody, nové židle). Dále 
nastínil představu o druhém vchodu do Golfu a otevření přízemí ve formě obchodů. Jinak 
se pro rok 2010 neplánují větší investice do Golfu. 

Pan předseda svazku informoval o plánu na rok 2010 – výstavba nové komunikace a 
dalších drobných opravách pro rok 2010.  

Paní starostka Koucká plánuje pro obec Záhoří na rok 2010 zateplení mateřské školky, 
dále nové náměstíčko, komunikace.     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

______________________    __________________________   ______________________ 
        Miroslav Strnad        Mgr. Jan Farský    Miloslava Koucká 
    starosta obce Chuchelna                        starosta města Semily               starostka obce Záhoří 
 


